
ZARZĄDZENIE NR 85/2021 

WÓJTA GMINY SERNIKI 

z dnia 5 października 2021 r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego  programu współpracy 

Gminy Serniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                                    

i o wolontariacie na 2022 rok” 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr 

XLV/278/2010 Rady Gminy Serniki z dnia 9 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. rok 2010, nr 

156, poz. 2762) w sprawie szczegółowego sposobu  konsultacji z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                     

i o wolontariacie w sprawie projektu ,,Rocznego programu współpracy gminy Serniki z 

organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok’’. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Projekt programu zamieszczony zostanie : 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) na stronie internetowej Urzędu  Gminy Serniki www.serniki.eurzad.eu; 

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Serniki. 

 

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 6 października 2021 r.  

do 18 października 2021 r.  

 

§ 3.1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnych opinii lub uwag do 

projektu uchwały przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art. 3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie 

wskazanym w § 2 na piśmie w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 6  lub przesłać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@serniki.eurzad.eu  lub pocztą na adres 

Urząd Gminy Serniki, Serniki 1 A, 21-107 Serniki. 

 

§ 4. Podmiotami  uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku 

publicznego na terenie Gminy Serniki. 

http://www.serniki.eurzad.eu/
mailto:ug@serniki.eurzad.eu


 
 

 

§ 5. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy 

Paweł Woźniak 


